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Bonkaaxten

KA, KB, KC 701
(strook no. 3)

KD, KE 701

(strook no. 3)

Geldige bonnen

57—1 brood
57-2 ..
57—1 boter
57-2 ..
57-3 ,.
57—1 melk
57_2. 57-3 melk
57 — 1 vlees
57-2 ..
57-1 alg.
57-2 ,.

57-1 B res.
57-1 C „
57-2B, 57 2C res.

57— 3B res.

58 — brood
58— boter
58-2 .,
58 — melk
58— ,58— 2vlees
58- alg.
58-2 ..

58— 1 D res.
58-1 E res.

Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
1 25 gr. margar. of 1 00 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr. vet
4 liter melk
3 liter melk
100 gram vlees
300 gram vlees
200 gram kaas
375 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 750 gram
jam, stroop enz.
1600 gram brood
800 gram brood
1 blik of pot appelmoes

(voorinlevering)
200 gram kaas

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
100 gram kaas
375 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 750 gram
jam, stroop enz.
800 gram brood
500 gram rijst of kindermeel
(uit r i jst bereid) of kinder-
biscuits

58 — 2D res. 1 blik of pot appelmoes

Tabakskaart enz.

MA, MB, MC, MD

701 (strook no. 3)

58 -2E res.

T 71
V 71
X 71

57 — 4 brood
57—4 boter
57 — 4 margarine
57—4 melk
57—4 vlees
57 — 5 vlees
57 — 4 kaas

(voorinlevering) •
2 blikken of potten appelmoes

(voorinlevering)

2 rants. tabaksartikelen
100 gr. choc. of suikerw.
1 rants. tabaksartikelen

800 gram brood
250 gram boter
250 gr. margar. of 200 gr. vet
5 liter melk
300 gram vlees
100 gram vlees
200 gram kaas

PUBLICATIE

Op de hieronder aangegeven dagen kunnen diegenen,
wier laatste cijfer van de stamkaart een 5 is en die na
l Jan. 1945 geen schoenenbon hebben gehad, een bon
in ontvangst nemen tegen overlegging van de nieuwe
stamkaart en inlegvel.

Aan degenen wier T.D.-nummer eindigt op één der
cijfers O t/m 4 of 6 t/m 9 en die nog niet in de ge-
legenheid zijn geweest hierop een schoenenbon te ont-
vangen, kunnen, mits zij in Jan. 1945 of later geen bon
voor gewone schoenen, Amerikaanse of beroepsschoenen
hebben ontvangen, tot en met 25 Jan. 1947 alsnog de
door hen gewenste bonnen worden verstrekt.

Kinderen die geboren zijn in de maand Januari van
een der jaren 1932 t/m 1946 en een inlegvel GC, GD
of GE bezitten, komen eveneens voor een schoenenbon
in aanmerking. Hier is echter geen sprake van een
keuzebon.

Te Hengelo (G.) op: 23 Jan. 1947 de letters A t/m
K en op 24 Jan. 1947 de letters L t/m Z, telkens van
9—12 uur.

Aanvragen voor transportbanden vervallen

De directeur van de Distributiedienst te Doetinchem
maakt bekend, dat alle aanvragen voor transport-
banden, ingediend vóór 1 5 Jan. 1 947 zijn vervallen.

Alle bedrijven, waaronder melkboeren, bakkers,* vis-
venters, kruideniers, slagers, overig eigen vervoer, be-
roepsvervoer en verhuurinrichtingen voor transport-
rijwielen en carriers moeten vóór 1 Febr. 1 947 een

Verstand en

Op initiatief van ds van Nie, Ned. Herv. pre-
dikant te Hogeveen, is men bezig contact te
leggen tussen de oud-illegalen en de principiële
S.S.-ers uit het kamp te Vught. Men wil nagaan
of het mogelijk is elkaar te naderen en in de
toekomst samen te werken. (Krantenbericht)

Is het mogelijk, wat men voorstaat:
Inplaats van haten sympathie?
Kan het zijn, dat zo iets doorgaat?
Is 't wellicht een utopie?

Kan men zo gauw reeds vergeten,
Wat ons toen werd aangedaan?
Moeten wij hen „broeders" heten?
Kunnen wij tesamen gaan ?

Zij die land en volk verrieden,
Aan den moorder van ons land,
Moeten wij de hand thans bieden ? . . .
Neen! zo zegt thans ons verstand.

Immer zal men blijven haten,
Die als verrader tot ons kwam;
Die met bommen en granaten
Leed bracht over Rotterdam.

Wraak aan Hitler's satellieten;
Weg met zijn vervloekte geest!
Die op eigen broeders schoten,
Zijn nooit waarlijk mens geweest.

Nimmer zal men kunnen leven
Met een moordenaar en dief.

Maar er staat toch ook geschreven:
Hebt uw ergsten vijand lief!

Zijn we dan den Man vergeten,
Die ons zo is voorgegaan ?

Moet men hen tóch broeders heten ?
Kunnen wij tesamen gaan ? !

(Nadruk verboden)

nieuwe aanvraag indienen voor het aantal transport-
banden, hetwelk voor het betreffende bedrijf nodig is.
Nauwkeurige opgave van de maten der banden is vereist.

Ne 1 Febr. 1 947 zal voorlopig geen gelegenheid
meer zijn om transportbanden te kunnen aanvragen.

Brandstoffen voor kamerbewoners
Van 15 t/m 24 Jan. 1947 kunnen formulieren worden

afgehaald en ingeleverd door kamerverhuurders, die één
of meer kamers hebben verhuurd. Voor familieleden,
kostgangers of inwonend personeel kan niet worden
aangevraagd. Bij het indienen der formulieren moeten
alle stamkaarten worden overgelegd. Pensions van 10

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.
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of meer personen kunnen niet aanvragen, maar moeten
zich wenden tot de Brandstoffencommissie.
Aanvraagformulieren voor textielgoederen, ser-
viesgoed en keukengerei kunnen uitsluitend worden
afgehaald en ingediend op elke Maandag en Dinsdag
van 9—1 2 uur v.m.

Klachten alleen schriftelijk
De Directeur van de Distributiedienst te Doetinchem

maakt het volgende bekend:
Door tekort aan personeel is het mijn dienst onmo-

gelijk nog langer mondelinge klachten betreffende rij-
wielen en rijwielbanden in behandeling te nemen. In-
dien U meent gegronde klachten te hebben, kunt U
deze schriftelijk aan mij doen toekomen, waarna U,
wanneer het nodig is, door mijn dienst zult worden
opgeroepen om mondeling nadere inlichtingen te ver-
schaffen. Ik verzoek U dan ook alleen bij uiterste nood-
zaak een klacht in te zenden, aangezien anders de af-
wikkeling in het algemeen veel vertraging zal ondervinden.

Plaatselijk nieuws
Opbrengst vermakelijkheidsbelasting over 1 946.

De opbrengst van de vermakelijkheidsbelasting over
het jaar 1946 bedroeg in totaal f 3693.74.

Er werden in het afgelopen jaar 4544 kaartjes voor
bioscoopbezoek verkocht, 3162 kaartjes voor het bij-
wonen van concerten, 2394 kaartjes voor uitvoeringen
van verenigingen en 2168 kaartjes voor het bijwonen
van toneeluitvoeringen.

Het publiek gaf hiervoor u i t : bioscoopbezoek f4104.50,
concerten f3123. —, uitvoeringen f2188.40, toneeluit-
voeringen f 3268.85.
Dienstplicht. Voor de dienstplicht lichting 1947 zijn
voor deze gemeente 54 personen ingeschreven.

Mond- en klauwzeer. In 1946 werden in totaal 58
allen van mond- en klauwzeer aangegeven.

De eerste aangifte geschiedde op 9 Aug. j.l . , de
laats te op 19 Dec. 1946.

In 57 gevallen is de ziekte geweken.
De extra kosten voor het ophalen door de N.T.F.

van de aan mond- en klauwzeer gestorven dieren be-
droeg f 143.21.
Geslaagd. Voor het examen belastingconsulent slaagde
te Den Haag de heer J. Löwenhardt, alhier.

Nederland leeft. De liefhebbers van goed toneel kun-
nen tegenwoordig weer volop genieten. De gemengde
zangver. „Excelsior", die op 28 en 29 Jan. a.s. een
uitvoering geeft, heeft op haar programma — naast
diverse zangnummers — het toneelstuk „Nederland
leeft". Het is een spel van het platteland rond het
oorlogsgebeuren, en het werd. met uitzondering van
het slotbedrijf, geschreven in de donkere dagen der
bezetting. De Tielse Courant schreef hierover: „Het is
een stuk gegrepen uit het leven in de bezettingstijd,
met een rijke inhoud, waardoor de nagedachtenis van
onze gevallen vrijheidshelden op bijzonder fijngevoelde
wijze wordt geëerd." en Het Vrije Volk liet zich als
volgt u i t : „Zeer aanschouwelijk, vaak aangrijpend en
steeds boeiend, geeft dit spel een stuk geschiedenis
weer. Na afloop was er slechts één roep: het was
prachtig !"

Voor nadere bijzonderheden zie adv. volgend no.

Burgerlijke stand van 1 — 15 Januari 1947.
Bevallen: W. M. Gosselink-Termath dr, C. van de

Scheur-Woertman dr, H. Verstege-Bargeman zn, A. Th.
H. Veenhuis-Besselink zn, L. Baakman-Hendriksen dr.

Ondertrouwd: B. J. H. Willink met J. M. A. Cor-
nelissen, W- H. Burghard met A. Ordelman, H. Re-
gelink met H. Smeenk.

Gehuwd: H. C. H. Lafleur met A. E. ISchennink.

Zondagsdienst doktoren. Dr ter Bals en Dr Wester-
beek van Eerten.
Huishoudcursus C.B.T.B. De C.B.T.B. alhier opende
een ambulante huishoudcursus, die door 16 cursisten
wordt bezocht. De leiding berust bij mej. B. J. Baars
uit Ede, terwijl de landbouwlessen worden gegeven
door G. J. Dijkman uit Warnsveld en de tuinbouw-
lessen door den Heer Blaak uit Varsseveld.

Marktbericht. Op de Woensdag gehouden jaarmarkt
waren aangevoerd 317 paarden. De prijzen bedroegen

voor werkpaarden f750.— tot f 1000.— en voor l ' /2-
jarigen f600.— tot f850. — . Handel vlug.

Er waren weer zeer veel kramerijen aanwezig.

Nieuws voor boer en boerderij
Het zal onze lezers bekend zijn dat met ingang van

6 Jan. j.l. een nieuwe overname-regeling voor slacht-
varkens in werking is getreden. Deze regeling werd
reeds in diverse dagbladen uitvoerig gepubliceerd.

Gezien de beperkte plaatsruimte verwijzen wij hen,
die met deze nieuwe wijze van overname, prijzen en
aangewezen ontvangstbewijzen, niet op de hoogte zijn,
naar de in het district verschenen aanplakbiljetten.

De prijzen van slachtvee voor de periode van 29
Dec. 1946 t/m 6 Dec. 1947 zijn eveneens vastgesteld.
Dit schema werd inmiddels per aanplakbiljet bekend
gemaakt en ligt tevens ter inzage op ons kantoor.

Het verbod op het slacjhten van bokken en geiten
en op het vervoer van dit vlees, is met ingang van
14 Dec. j.l. opgeheven. Personen die een geit voor
eigen gezinsverbruik wensen te slachten, behoeven dus
voortaan geen slachtvergunning aan te vragen. Ten-
gevolge van het opheffen van deze bepalingen is het
mogelijk, geiten- en bokkenvlees vrij in de handel te
brengen.

Tenslotte bericht ons de Grondkamer voor Gelder-
land, dat zij enige richtlijnen, vastgesteld op grond van
de art. 75 en 76 van het Pachtbesluit, ter goedkeuring
aan den Minister zal voorleggen, welke in hoofdzaak
als volgt luiden:

Eigenaren van- of andere rechthebbenden op gras-
land, gelegen in de Provincie Gelderland ten Zuiden
van de spoorlijn Amersfoort-Deventer zijn slechts ver-
plicht hun grasland in 1947 bij de Grondkamer aan te
melden ter verkoping van het grasgewas, wanneer dit
land gehooid zal worden en het grasgewas verkocht.

Ten Noorden van genoemde spoorlijn behoeft in
1947 geen aanmelding van grasland plaats te vinden,
mits dit land voor 6 jaren wordt verpacht op een voor
15 Mrt a.s. door de Grondkamer goedgekeurd contract.

Grasland, dat niet op deze wijze is verpacht, dient
uiterlijk op 15 Maart a.s. bij de Grondkamer (ten kan-
tore van den Consulent voor Grond- en Pachtzaken te
Ermelo) te worden aangemeld ter verpachting, of, wan-
neer het land gehooid zal worden, ter verkoping van
het grasgewas, ook der tweede snede.

Wanneer aan de Grondkamer pachtovereenkomsten
ter goedkeuring worden toegezonden betreffende gras-
land, dat in voorafgaande jaren op grond van de door
de Grondkamer uitgevaardigde richtlijnen bij haar moest
worden aangemeld, is zij bevoegd deze overeenkomsten
te toetsen aan het behoefte-element.

Het is zonder de voorafgaande goedkeuring van de
Grondkamer verboden, op grond ener overeenkomst
tegen vergoeding vee ter inscharing aan te nemen.

G. Weenink, P.B.H, district 30

Hengelose Bestuurdersbond NVV

Toneelavond
op Zaterdag 25 Jan., 7.30 uur

in het feestgebouw „Concordia"

Zaal open 7 uur

Opgevoerd wordt:

ALS DE POORTEN OPEN GAAN...
van Jos. Smits en J. Braun

door de Arbeiders Toneelvereniging uit Drummen
De Heer G. HILFERINK, wethouder van Brummen,

zal een toespraak houden.

Leden hebben met l huisgenoot toegang a f 0.50 en
hebben recht O|j een gereserveerde plaats. Ook NVV-
leden die bij eeti afd. buiten Hengelo zijn aangesloten
hebben dit recht op vertoon van contributieboekje.

Entree voor niet-leden f 1.— (belasting inbegr.)

Kaarten in voorverkoop b i j : H. Boonstra, G. Lang-
werden, J. Krale, H. Rouwenhorst, Th. Boerman, H.
Hulshof en verder bij de besturen der vakbondsafd.

INGEZONDEN

Het zand is in Hengelo niet op de bon!
Wist de schrijver van het ingezonden stukje in De

Reclame van Zaterdag 11 Jan. j.l.:
dat in het dorp 3 gemeente-arbeiders disponibel zijn

voor zandstrooien bij eventuele gladheid ? —
dat zij beschikken over 2 kruiwagens om het dorp

bij gladheid te bewerken ? —
dat een „bepaald" straatje, tenminste als dat bedoeld

werd, niet om kwart voor 9, maar wel circa half
1 1 is gestrooid geworden ? Dus die personen zijn zon-
der „zand in hun ogen" over de gladheid gekomen en
konden de niet gestrooide straten waarnemen. —

dat het om 11 uur vlot regende, dus het zand strooien
geen nut meer had ? Zodoende kon de rest van de on-
gestrooide straten gevoegelijk blijven liggen. —

dat op een vroeger uur het dorp onverlicht is ?
Was het niet doeltreffender geweest, om na vol-

doende onderzoek zich te hebben gewend tot het
gemeentebestuur om een meer modern hulpmiddel, om
de gladheid in een zo kort mogelijke tijd te bestrijden ?

Dankend voor de plaatsruimte,
de Hengelose gemeente-arbeiders.

PAX-nieuws
Zaterdag en Zondag j,l. werden wederom alle vast-

gestelde wedstrijden afgekeurd, zodat het programma
in zijn geheel een week opschoof.

Het programma voor Zaterdag en Zondag a.s. luidt
thans als volgt: Vorden A—Pax A, aanvang 2.30 u.
(Zaterdagmiddag); Eerbeekse Boys I — Pax I, aanvang
2 uur (vertrek per auto om 12.15 uur ) ; Lochem IV —
Pax III, aanvang 12 uur; Pax II—de Hoven I I I , 2 uur.

Vrijdag en ."JIBMR&v) j . l . vonden de vastgestelde feest-
avonden van „rax" plaats, welke een groot succes zijn
geworden, vooral de tweede avond was de zaal „Con-
cordia" tot in alle hoeken bezet. Enkele leden en do-
nateurs voerden op uitstekende wijze het toneelstuk
„Een raar stelletje mensen" op. Beide avonden werd
besloten met een geanimeerd bal.

Het bestuur van „Pax" verzoekt ons, langs deze weg
allen te bedanken, die hebben medegewerkt tot het
welslagen van deze avonden.

De uitslag der verloting is als volgt (tussen haakjes
de prijsnummers): 780 (1 ) ; 1225 (2); 1683(3); 2053(4);
97 (5); 2294 (6); 13 (7): 1987 (8); 691 (9); 1024 (10);
995 ( 1 1 ) ; 939 (12); 1485 (13); 105 (14); 2388 (15);
1907 (16); 2484 (17); 107 (18); 1170 (19); 1167 (20);
2151 (21 ) ; 902 (22); 124 (23): 2450 (24); 101 (25);
630 (26); 2426 (27); 181 (28); 497 (29); 889 (30); 1525 (31).

De meeste mensen hebben het zo druk znet het overtollige,
dat zij het noodzakelijkste verwaarlozen.

De bespuiting van bessen tegen de spruitvreter

Doordat gedurende de oorlogsjaren de bessen in de
meeste fruitcentra niet of niet geregeld met vruchtboom-
carbolineum zijn bespoten, heeft de bessenspruitvreter
zich plaatselijk tamelijk vermeerderd. In verband hier-
mede raadt de Plantenziektenkundige Dienst aan, de
aandacht aan bestrijding van de spruitvreter te besteden.

De bestrijding kan zeer goed geschieden door een
bespuiting met vruchtboomcarbolineum ter sterkte van
7 ' / 2 u ° - Aangezien de spruit vreterrupsjes zich reeds in
Februari in de knoppen invreten en dan niet meer met
bestrijdingsmiddelen zijn te bereiken, dient de bespuiting
met vruchtboomcarbolineum te geschieden in de tweede
helft van Januari. In deze periode is het carbolineum
ook werkzaam tegen verschillende andere, voor bessen
schadelijke insecten, waaronder bladluizen en bessen-
spanrupsen.

Kleurstoffen zijn eveneens tegen de spruitvreter werk-
zaam, doch haaf werkzaamheid tegen andere parasieten
is in Januari vaak onvoldoende. Om deze reden wordt
aan het gebruik van vruchtboomcarbolineum ter be-
strijding van de spruitvreter de voorkeur gegeven.

Om goede resultaten te hereiken, is het nodig de
struiken aan alle zijden krachtig en overvloedig te bespuiten

Wegens terugkeer naar Den
Haag van tegenwoordig
meisje gevraagd

per l Maart a.s.

meisje
voor dag en nacht of dag.

Mevr. de Vries

„Spannevogel"

jadde>| Mfl fiq
ut }jt?e>([ai}X3} aap JAJ j

UOqd99ZJ98l|3S

Gevraagd elke partij

goede

consumptie-

aardappelen
M. Wijnbergen

Weer ontvangen:

Anton Hunink's Geld. rookworst
Zonder bon: Haagse en

Saksische leverworst,
Bloedworst

CENTRA
Raadhuisstraat

Stuur Uw kuikenbon in aan
onderstaand adres* en U
ontvangt

prima kuikens
van W.L. of R.I. Ze wor-
den franco aan huis geleverd.

Minzaam aanbevelend

A. Stoltenborg
Wichmond D 61

Kuikenbr. 9745

Te koop

een toom bi
bij W. J. Mentink

C 86 — Reigersvoort

In aansluiting van de op 9
Jan. j.l. gehouden vergade-
ring te Keyenburg, opge-
roepen door Keyenburg,
Hengelo en Zelhem, wordt
de volgende

VERGADERING
gehouden op 22 Jan. in het
Patronaat te Keyenburg
's avonds te 7 uur, waar-
bij gelegenheid bestaat tot
opgave van leden, die ook
tussentijds bij de besturen
der G.O.M.v.L. en C.B.T.B.
kunnen worden opgegeven
voor de oprichting der
organisatie voor gezame-
lijke afzet van fruit en
tuinbouwproducten.

Zondag a.s.

Pax II-de Hoven III
Aanvang 2 uur

Entree 25 et,
beneden 1 6 jaar 10 et.

Heden

Zaterdag

Aanvang half 7

*dansmuziek
in „Concordia"
Ter gelegenheid van de
verjaardag v. Prinses Margriet

Wat is er deze en de volgende maanden te doen?
A G E N D U M

22 Jan . U i tvoe r ing ( ' h r . fongelingsver. en J o n g e n s < l u l > l > m p .
25 J a n . Tonee lavond N.V.V. (l lengelose Bestuurdersbond).

28 en 23 J a n . U i t v o e r i n g 7ang= en l
28 en 50 J a n . U i t v o e r i n g Gymnastiekver. ,Achill<

4 en 5 i e ! > r . U i t v o e r i n g KOI Ib . i l t I n h l ' .O. l ' .
O en 7 IVhr . U i t v o e r i n g Jeugdver . Varsel .

15 en 14 l : e l > r . U i t v o e r i n g Jeugdve r . Kekve ld .
l - i I v h r . Algemene ledenvergadering N.V.V.
2t> I :e1>r. U i t v o e r i n g ( " h r . X a n g v e r . „ l . o o l t den l i e e r 1 ' , l ) o i | > .
15 en 14 Mrt Ll i tv . ( ' l i r . / .angv. „Soli l )eo ( i l o r i a " , H e k v e l d .
20 en 2 1 M a a r t Ui tvoer ing „Crescendo".

en 17 Apr i l U i t v o e r i n g Mu/ iekver . „ C ' o n c o r d i a " .

Chr. Jong.-ver. „Pred. 12 : la"

en Chr. Jongensclub

De datum der uitvoering is thans
vastgesteld op Woensdag 22 Jan.
's avonds 7 uur, in „Concordia"

Kaartverkoop en plaatsbespr. vanaf heden aan de
De besturen

Wi'j hebt al weer'n heleboel giei!
Kamerbessums en handstof-

fers, goeien.
Schrobbessums en bossels,

gin besten.
Dweilen, groten, wit en rood.

onmundige besten.
Zeilveagers, besten.
Köpkes- en afwaskwasten,

goeien.
Stellen met en zonder hand-

vat, goed.
Scheerkwasten, besten en

gin besten.
Scheerapparaten, goeien.
Scheermeskes, goeien en

besten.
Haorbossels, onmundig bes.
Kleerbossels, schoebossels,

onmundige besten.
Schoerpapier, in pekskes en

los, goed.
Panlappen en sponzen,

goeien.
Waskniepers, goeien.
Haorkammen, goeien.
Haorkrullers, besten.
Ziedkemmekes, besten.
Kleerhangers, goeien.

Leppels en vorken. I k k t
mooi.

Beddekruken.neettev *
Eierkloppers en ettenstam-

pers. goed.
Koalenschuppen, goei
Schoenveters, goeien
Roskammen, goeien.
Touwwerk, goed.
Batteri'jen, besten.
Alle soorten lempkes,
Snoeren, goeien.
Moezeweite, gaot ze an dood.
Buldog papierliem, i j ee t nooit

los.
Zuugflessen en spen

gruujt ze van.
Klompeleers, onmiuui

besten.
Staolbossels, besten.
Fietsenlak en solutu
Bandafnemm rk.
Veur- en achter,
Spiegels, schilderi'jen, spölle
goed en nog volle m

Geerne botter bi'j de vis.

Hengel STEVORD Vorden



Welke beschaafde familie wil

een gern. zit-slaapkamer
met pension

afstaan aan een oude dame,
tegen de prijs van f 100.—
per maand ? Kamer beneden
te Hengelo (G.).
Brieven no. 15 bureau dezes.

Gevraagd

per l Mei een

genegen alle voorkomende
werkzaamheden te verrich-
ten ; niet beneden 17 jaar.

H. Regelink
„Wassink"

Noordink — Hengelo

Mevr. CHARBOT, Zut-
fense weg, Vorden

vraagt

een net meisje
voor dag of dag en nacht.

Verloren

een polshorloge,
vanaf de kerk tot Harmsen
(Reerink). Tegen beloning
terug te bezorgen

bij G. Harmsen

Spalstraat 48

Gevonden

2 textielkaarten
Terug te bekomen

bij H. Hulstijn

Raadhuisstraat

Gevonden

een portemonnaie
met inhoud, Berenschotstr.
Tegen advertentiekosten te-
rug te bekomen
bij Tijken — D 4

Te koop een

2-rijige

harmonica
zo goed als nieuw,
merk Koch,

bij G. Mentink
C 23 — Hengelo

Te koop

3 schapen
(2 drag. ooi;n en l bok) en

een kippenhok
(4'/2X8 m)

Jansen

Wezenhage — Hengelo

Zo God wil hopen onze geliefde Ouders en
Pleegouders

H. LUESINK

en
W. LUESINK—STOLTENBORG

op Maandag 20 Jan. de dag te herdenken dat zij
voor 25 jaar in de echt werden verbonden.

Dat de Here hen nog vele jaren voor ons en
voor elkander moge sparen, is de wens van hunne
dankbare kinderen en pleegkind

Dina
Herman
Toos Eggink

Hengelo (Gld), 15 Januari 1947.
Scharf, F 16

Gelegenheid tot feliciteren op Maandag 20 Jan. van 3—5 uur.

KOSTELOZE INENTING
Burgemeester en Wethouders van Hengelo (Gld) ma-

ken bekend, dat op Woensdag 22 Januari 1947 des
namiddags te 14.— tot 15.— uur ten huize van de drie
doktoren A. Meinders, Raadhuisstraat 19; R. C. Dwars,
Kastanjelaan 7; en B. J. ter Bals, Raadhuisstraat 40
gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting
en herinenting.

Men wordt verzocht geboortebewijs of trouwboekje
mede te brengen.

Hengelo (Gld), 10 Januari 1947.

Te koop

meisjesmantel,
v.o., leeftijd 17 jaar.

Ikink 8

Te koop

een toom bi
bij A. Menlcveld

bij de Gooise school

Te koop

mod, radiotoestel
met u.k.g., merk Erres, en

4 zware bii
bij Joh. Gr. Enzerink

„Boerle" — Vorden

Nog enkele

Chr. en R.K.

kalenders
Boekhandel ARNOLD

bokkende lokken....
Door de nieuwste samenstelling van
onze vloeistoffen zijn wij thans weer
in staat een permanent te maken

met 9 maanden garantie

Ook de moderne GOLD WAVE
worden in onze salons toegepast

Uw adres voor VAKKUNDIGE KAARVER/ORGING

LURVINK's Kapsalons
Keyenburg, Tel. 298 - Hengelo, Tel. 264

Ondergetekende houdt zich beleefd aanbevolen voor

het leveren van kuikens
^- Bestel zo spoedig mogelijk.

H. LUESINK, Varsel

Ter gelegenheid van

de verjaardag van

H.K.H. Prinses Margriet

hedenavond

dansmuziek
zaal v. d. Weer - zaal Langeler

Aanvang half 7

Kerkdiensten
ZONDAG 19 JANUARI 1947

Ned. Herv. Kerk

10 u. Ds Kwint, voorber. H.A.,
7 u. de Hr te Winkel, voorber. H.A.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroegmis om 7 u.,
hoogmis om 10 u., lof om 4 u.
Door de week communie uitreiken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

A.s. Maandag 20 Jan.
des morgens vanaf pre-
cies 9 uur begint de

verkoop

van 24 gedraaide zwepen en
van 18 luxe zwepen.

Aanbevelend

Luimes Zadelmakerij, Hengelo


